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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók! 1

Dr. László Vilmos Csongor 

igazgató

Iskolánkban ismét

informatikai fejlesztésre került sor

iskolánkban. Ennek keretében az egy

újabb alsó tagozatosok által használt

tanteremben egy új nagy

teljesítményű 4K felbontású

érintőképernyős interaktív tábla került

felszerelésre. Megtörtént a

tantermekben a számítógépcsere, így

minden tanteremben nagyon gyors

számítógépekkel dolgozhatnak a

pedagógusok és a diákok. Rövidesen

újabb fejlesztések is várhatóak.

A Diószegi Refiben a régióban egyedüliként elkezdett

innováció és kutatóprogram, amely a Debreceni Egyetemmel és a

National Instruments vállalattal közösen indult, és célja az algoritmikus

gondolkodás segítése, fejlesztése, az algoritmikus gondolkodáson

alapuló tudástranszfer megvalósítása, ebben a hónapban újabb

állomásához érkezett. A programba, valamint az iskolánk által használt

digitális módszerekbe, platformokba, amelynek célja, hogy informatikai

és élménypedagógiai eszközökkel segítsük és hatékonyabbá tegyük a

tanulási folyamatokat, a Debreceni Egyetem harmad- és negyedéves

hallgatói is betekinthettek, bemutató órák és szakmai beszélgetések

keretében.

Advent harmadik vasárnapját megünnepelve és közeledve a

karácsony szent ünnepéhez a berettyóújfalui Diószegi Kis István

Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola nevében, kívánok iskolánk minden diákjának és dolgozójának,

valamint családjaiknak békés, egészségben és sikerekben gazdag,

boldog új esztendőt.
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Kitüntetés  
Maróthi György-díjban részesült iskolánk igazgatója 

Dr. László Vilmos Csongor,

kimagaslóan eredményes oktató-nevelő, valamint pedagógia munkája 

elismeréseként.

Az elismeréshez szeretettel gratulálunk,

munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk!



Nézze meg az ember,

itt van a december!

Odakint a világ

kihűl a hideggel.

Nekünk kell fűteni,

hogy a szív ne fázzon,

ne a tél legyen úr

az egész világon.

Aranyosi Ervin: December
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https://versek.aranyosiervin.com/mindennapok-elet-gyasz-remeny-hit/aranyosi-ervin-december/

Ha szeretet fénye

szívünkből sugárzik,

lángra gyúl sok szép szív,

és már nem is fázik,

Átmelegszik, hittel,

ő is adni képes!

Szereteted eljut

mások jó szívéhez.

Lelkünk csepp szikrái,

lobbantsanak lángot,

öleljük magunkhoz

a fázós világot!

Lélek melegével

gyújtsuk meg a gyertyánk,

mosolyunk dicsfénye,

melegebb fényt vet ránk.

Ludman-Nagy Bíborka Eszter 7.b
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Kedves Kollégák, Szülők, Diákok!

Szinte november elején már a boltokban megtalálhatóak voltak a

karácsonyi díszek, terítők, tálaló edények. Minden; a boltok, a kirakatok, a

reklámok azt hirdették, hogy közeledik Karácsony. S mintegy sürgetőleg

üzenték, vajon elkészülünk-e időben? Vajon minden szép lesz-e?

Ám a mostani Ige nem a sütés-főzésre, a rendrakásra, a díszítésre

irányítja a figyelmünket, hanem Karácsony igazi üzenetére, amit az

angyalkórus így fogalmazott meg: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a

földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

I .„Dicsőség a magasságban Istennek” - kezdődik az angyalok

dicsérete.

Ezt megelőzően a pásztorok hallják az örömhírt, hogy Megtartó született,

egy kisgyermek, aki bepólyálva fekszik a jászolban. A pásztorok kinn

vannak a mezőn, őrködnek a nyájaik mellett, munkában vannak, végzik a

napi feladatot, küszködnek, fáradnak a megélhetésért.

Ebben az élethelyzetben szólal meg az angyalok kórusa és a

pásztorok figyelmét a földről az ég felé fordítja. Mintha azt énekelnék:

„Nézzetek Istenre. Ő az, Aki nektek és az egész földnek ezt az örömöt

szerezte. Nézzétek, milyen hatalmas, milyen fenséges.’

Lehet, hogy sokat küszködtél, mint édesapa, édesanya azért, hogy

szép ünneped legyen. Talán sokat dolgoztál, gyermekként is, hogy

megajándékozhasd szeretteidet, és hogy minden meglegyen, ami az

ünnepléshez kell.

Most, amikor hallod az örömüzenetet, az angyali kar arra figyelmeztet:

Isten adta nekünk az ünnepet. Neki köszönhetjük a karácsonyt! Az

angyalok dicsérik Istent mindazért, amit tett.

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön 

békesség…” 

Lukács evangéliuma 2,14
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Vajon tudjuk-e mi dicsérni Istent igazán? Vagy a szívünk mélyén úgy

érezzük, hogy nekünk kijár az ünnep, megérdemeljük, hogy egy kicsit

lazítsunk, megérdemeljük, hogy boldogok legyünk?

Az angyalok éneke Istenre, az Ő tettére mutat! Ő küldte a földre Fiát,

aki emberré lett, kicsiny gyermekké, mindezt azért, hogy megváltsa

életünket a bűnből, a halálból.

Ezért, Fiáért, a Megváltásért dicsőség legyen Istennek!

II. „A földön békesség” folytatódik az angyali ének. Isten békét adott

a földre.

Első hallásra talán felkapjuk a fejünket, és azt mondjuk: „de hát ma sincs

békesség a földön, mint ahogy nem volt Jézus születésekor sem.” Talán

nincs olyan nap, hogy ne hallanánk harcokról, vérontásról. És nem csak

ilyen értelemben nincs békesség. Sok-sok családban folyik háború, amiben

a férj feleség ellen, feleség férj ellen; gyermek szülő ellen, szülő gyermek

ellen harcol. Számtalan sok helyen folyik még a harc: munkahelyen,

szomszédok között, családok között.

Olyanok vagyunk, mint a gyermekek, akik „háborúsdit”

játszottak, de azt már nem tudták, hogy hogyan kell „békésdit”

játszani.

Nemrégiben olvastam ezt a történetet, amely éppen ezt mondja el.

„Rettenetes zaj volt az udvaron. A gyerekek játszottak. Hozzászokott már,

de az üvöltést és tombolást még az ő jámbor lelke sem tudta elviselni.

Letette az újságot, a botja után nyúlt és lassan lement az udvarra. Időbe

telt, amíg a gyerekek egyáltalán észrevették, hogy ott van. Odajöttek hozzá,

mert szerették, néha történeteket is mesélt nekik.

- Hát ti meg mit játszotok, amihez ekkora zaj kell? - érdeklődött.

- Háborúsdit! És ahhoz kell ám csatazaj is... - mondta az egyik kis kipirult

arcú nebuló.

Elkomorult a tekintete, hirtelen a messzi múlt kitörölhetetlen emléke

árasztotta el az udvart. Az a sztálingrádi tél... A repesz ütötte seb most még

jobban fájt a testében. Magához húzta és cirógatta a kócos gyerekfejet.

Hiába volt író, képtelennek érezte magát, hogy megértesse velük, a háború

nem játék.
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Mentő ötlete támadt:

- Halljátok, mi lenne, ha a változatosság kedvéért békét játszanátok?!

A gyerekek odavoltak az ötlettől, ujjongva rohantak, ki tudja hova.

Felmászott fájó lábával a lakásba, csak teste ült a karosszékben, lelke

messze járt...

Kopogás nélkül csapódott fel az ajtó, hirtelen beözönlöttek a gyerekek a

szobába. Tanácstalan, kíváncsi, ragyogó szemek meredtek rá.

- Veletek mi van? kérdezte a kis betolakodókat.

Csak még azt tessék megmondani, hogy is kell azt a békésdit játszani?!

/Kötőjeles történetek/

Igen, nagyon sokan vannak, akik háborút igen, békét nem tudnak

játszani. De most Isten éppen arra akar megtanítani, hogy hogyan kell

kibékülni és békében élni. Karácsonykor Isten kezdi megbékíteni a világot.

A karácsonyi örömüzenet így hangzik: „örülj, Isten nem haragszik rád!”

Nem azért, mintha nem volna miért haragudnia. De Ő ki akar békülni

veled, meg akar bocsátani neked. Azért küldte el Fiát, hogy általa

kibékítsen önmagával.

Tőled függ, hogy akarsz-e békében élni. Isten megtette feléd az első

lépést.

A pásztorok esetében is Isten tette meg az első lépést, amikor elküldte

hozzájuk az angyalokat, de a következő lépést a pásztorok tették meg,

amikor az angyali ének elhangzása után elindultak, hogy megkeressék a

jászolbölcsőben fekvő Jézust.

Az igazi béke akkor kezdődik el minden ember szívében, amikor

megteszi ezt az első lépést a megszületett Messiás fele.

Tegyük meg ezt a lépést ezen az ünnepen a pásztorokkal együtt.

Ámen.
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„Ha pásztor lennél vagy bölcs,

Kétezer évvel ezelőtt élnél,

Vajon mit tennél,

Mondd csak mit tennél,

A jászolhoz ugye eljönnél?

Vajon mit tennél,

Mondd csak mit tennél,

A jászolhoz ugye eljönnél?

…

Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!

Találkoznod kell Isten szeme fényével.

Ne keress itt pompát, gazdagságot,

keresd azt, ki megváltja világot.”

(https://www.youtube.com/watch?v=hcfnrYjJdnM)

Szabóné Nagy Andrea

református lelkipásztor

vallástanár

Kép forrása: https://pixabay.com/hu/photos/kar%c3%a1csony-megment%c5%91-sz%c3%bclet%c3%a9s-2874137/
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Once upon a time a little leaf was heard to sigh and cry, as leaves often do when a gentle

wind is about. And the twig said, "What is the matter, little leaf?" And the leaf said, "The wind just

told me that one day it would pull me off and throw me down to die on the ground!"

The twig told it to the branch on which it grew, and the branch told it to the tree. And

when the tree heard it, it rustled all over, and sent back word to the leaf, "Do not be afraid. Hold on

tightly, and you shall not go till you want to."

And so the leaf stopped sighing, but went on nestling and singing. Every time the tree

shook itself and stirred up all its leaves, the branches shook themselves, and the little twig shook

itself, and the little leaf danced up and down merrily, as if nothing could ever pull it off. And so it

grew all summer long, till October.

And when the bright days of autumn came the little leaf saw all the leaves around

becoming very beautiful. Some were yellow and some scarlet, and some striped with both colors.

Then it asked the tree what it meant. And the tree said, "All these leaves are getting ready to fly

away, and they have put on these beautiful colors because of joy.„

Then the little leaf began to want to go, too, and grew very beautiful in thinking of it, and

when it was very gay in color it saw that the branches of the tree had no bright color in them, and so

the leaf said, "O branches! why are you lead-color and we golden?"

"We must keep on our work-clothes, for our life is not done - but your clothes are for

holiday, because your tasks are over," said the branches.

Just then a little puff of wind came, and the leaf let go, without thinking of it, and the

wind took it up and turned it over and over, and whirled it like a spark of fire in the air, and then it

dropped gently down under the edge of the fence, among hundreds of leaves, and fell into a dream,

and it never waked up to tell what it dreamed about.
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Szabó Titanilla



Hobbi rovat

Közeleg az év egyik legszebb ünnepe, a karácsony. Ehhez az alkalomhoz

hoztam számotokra egy olyan díszt, mellyel garantáltan feldobhatod az

ünnepi asztalt! Nagyon gyorsan és könnyen elkészíthető, de biztos sikert

arathatsz vele! Minden alapanyagot megtalálhatsz otthon, csak rajtad a

sor!

Készíts SZALVÉTAGYŰRŰT!

Alapanyagok, eszközök:

olló, papírtörlő guriga, 

ragasztópisztoly, szalag, 

különböző díszítő elemek 

(bármi, amit otthon találsz), 

szalvéta

Lépések: 
Nyírj tetszőleges vastagságú karikát 

a gurigából. 

A szalagból nyírj akkora 

hosszúságút, amely körbe éri a 

karikát, ragaszd meg!
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Hobbi rovat

Ha elkészültél, tegyél bele szalvétát! 

Innentől kezdve már a képzeletedre van 

bízva, hogy hogyan fogod feldíszíteni. A 

ragasztáshoz használj ragasztópisztolyt!

Én ezeket találtam otthon:

Örömteli alkotást kívánok! Szabó Titanilla
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Christmas in Britain

In the UK (or Great Britain), families often celebrate Christmas together, so they can watch each

other open their presents!

Most families have a Christmas Tree (or maybe even two!) in their house for Christmas. The

decorating of the tree is usually a family occasion, with everyone helping. Christmas Trees were first

popularised the UK by Prince Albert, the husband of Queen Victoria. Prince Albert was German, and

thought that it would be good to use one of his ways of celebrating Christmas in England.

Holly, Ivy and Mistletoe are also sometimes used to decorate homes or other buildings.

Most villages, towns and cities are decorated with Christmas lights over Christmas. Often a famous

person switches them on. The most famous Christmas lights in the UK are in Oxford Street in

London. Every year they get bigger and better. Thousands of people go to watch the big 'switch on'

around the beginning of November.

Like a lot of countries, Nativity Plays and Carol Services are also very popular at Christmas time.

The Church that I go to always has a Carols by Candlelight Service where the church is only lit up by

candles. It is a very special service and always makes me feel very Christmassy! Lots of other British

churches also have Carols by Candlelight and Christingle services. The most famous UK Carol

service is the Service of Nine Lessons and Carols which is broadcast on Christmas Eve at 3.00pm

from the chapel of King's College, Cambridge.

There are some customs that only take place, or were started, in the UK. Wassailing is an old anglo-

saxon custom that doesn't take place much today. Boxing Day is a very old custom that started in the

UK and is now taken as a holiday in many countries around the world.
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In the UK, the main Christmas Meal is usually eaten at lunchtime or early afternoon on Christmas

Day. It's normally roast turkey, roast vegetables and 'all the trimmings' which means vegetables like

carrots & peas, stuffing and sometimes bacon and sausages. It's often served with cranberry sauce

and bread sauce. Traditionally, and before turkey was available, roast beef or goose was the main

Christmas meal. One vegetable that is often at Christmas in the UK are brussel sprouts. I love them

but lots of people don't!

Dessert is often Christmas Pudding.

Mince pies and lots of chocolates are often

eaten as well! Trifle is also a popular dessert at

Christmas. It's made in a large bowl and consists

of a layer of sponge cake (or sponge fingers) at

the bottom of the bowl (which is often soaked in

sherry or brandy) then there's a layer of fruit

(normally suspended in a fruit flavored jelly) and

it's topped with a layer of custard and then

whipped cream. In Scotland there's a variation

called 'Tipsy Laird' which uses whiskey to soak

the sponge and the fruit are raspberries.

The dinner table is decorated with a Christmas Cracker for each person and sometimes flowers and

candles.

The UK is also famous for Christmas Cake - some people love it and some people really don't like it!

It's traditionally a rich fruit cake covered with marzipan and icing - and often top with Christmas

themed cake decorations like a spring of holly.

At 3.00pm on Christmas Day, the Queen's Christmas Message is broadcast on TV, radio and online in

the UK. The tradition of a Royal Christmas Message started in 1932 by King George V. Queen

Elizabeth II gave her first Christmas Message in 1952. It was first broadcast on TV in 1957. The

speech is now pre-recorded a few days before Christmas. It's actually broadcast first in New Zealand

and Australia (at about 5am UK time) as they start Christmas Day earlier!
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In North Derbyshire and South Yorkshire (in the north of England), some very special carol singing,

called 'The Sheffield Carols', happens in some pubs during the weeks leading up to Christmas (the

traditional day for sorting the carol singing is Armistice Sunday near the middle of November). The

pubs are often rural and out on the hills in that part of England. The carols are often very local ones

and the same carol often varies from pub to pub. Not all the carols are ones about the Christmas

story. The pubs are often packed, especially the nearer it is to Christmas. The singing can be

lead/accompanied by local folk musicians, an organ in the pub or sometimes the singing is un-

accompanied. You can find more about these carol singing sessions on these sites:

www.villagecarols.org.uk/ (there are some wonderful recordings of the carols being sung on there as

well) and www.localcarols.org.uk/.

In the UK, it doesn't snow very often, but people always want to know if it will be a 'White

Christmas'. The British definition, used by the UK Meteorological Office (who say if it has been a

White Christmas in the UK or not!), is that a single snow flake has been seen falling in the 24 hours

of Christmas Day! This doesn't happen a lot in the UK!!!

Statistics show that in the UK, they get an official White Christmas about every 4 or 5 years and have

real snow at Christmas about 1 in 10 years (but often this is only normally in Scotland!).

Szabóné Papp Lívia
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Búcsúzott Niki 
iskolánktól

December hónapunk során sajnos búcsúznunk kellett Nikitől, kedves

lektorunktól. Hazatért kanadai otthonába családi okok miatt. Számára sem

volt könnyű döntés, mivel nagyon szeretett velünk együtt iskolánkban

dolgozni. Az alsós gyerekek mindennapi öleléssel, rajongással övezték őt, és

a felsősök is várva várták a vele való munkát. Niki sokat segített nekünk a

kiejtés, a beszéd, a kommunikáció fejlesztésében. Jámbor, szelíd

természetével kedves hangulatot teremtett maga körül. Harmadik tanévünket

töltöttük együtt, szomorú szívvel váltunk el, de a reményt megőrizzük:

bízunk benne, hogy hamarosan újra visszatér hozzánk Niki. Várjuk őt vissza.

Győrfi Éva
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Adventi készülődés 17



Adventi készülődés 18



19Akikre büszkék vagyunk

Baradács Emese 5. b osztály Országos Vers- és Prózaíró, 

Fotó és Diaporáma Versenyen 5. évfolyamon versírás 

kategóriában országos 3. helyezést ért el.



Akikre büszkék vagyunk 20

1-2. osztály: 

1. helyezett Orosz-Kardos Mira Manda2.c

2. helyezett  Krafcsik Zalán 2.b 

3. helyezett Jakab Petra 2.a 

Különdíj: Gergely-Keizer Benjamin 2.a

3-4. osztály: 

1. helyezett Gondoly Blanka 3.a 

2. helyezett Szűcs Dávid 4.a 

3. helyezett Kalmár Viola 4.b

Különdíj: Kovács Olivér 3.a  

Sztanojevics Szófia 4.a 

Felső tagozat: 

1. helyezett Laczkó S. 6.a 

2. helyzett Sándor Kitti 7.b 

3. helyzett Dobrik Dorkás 5.b 

Különdíj: Jónás Károly Nikolasz 6.a



Akikre büszkék vagyunk 21



Akikre büszkék vagyunk 22



Akikre büszkék vagyunk 23

Helyezettek: 

1.o. I.Karácsony Izabella 

II.Horváth Kira

III.Magyar Kinga

Különdíj László Tamara 

2.o. I.Baranyi Imre 

II.Jakab Petra 

III.Nagy Linett

Különdíj Incze Jázmin 

3.o. I.Kerekes Viktória

II.Laczkó Anna 

III.Laczkó Lia 

Különdíj Kalmár Zsófia 

4.o. I.Kalmár Viola

II.Bakcsi Szandra 

III.Juhász Evelin 

Különdíj Papp Anna 

Felső tagozat 

I.Dobrik Dorkás

II.Dobrik Sáron 

III.Horváth Borbála 

Különdíj Hodosi Zoé



Akikre büszkék vagyunk

Adventi rajzpályázat díjkiosztója
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Akikre büszkék vagyunk

TÜTÜ kutya-kerekeskocsi országos rajzpályázat III. 

helyezettje:

NAGY LINETT 2.A

Szabó Titanilla



Sinka István Városi Könyvtár 

Bálint Ágnes emlékkiállítás - rendhagyó magyar óra 4.b

26

Fábiánné Kiss Gabriella

Programok
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Szűcs Edina Nagyné Balázsi Anita

szakkörök, foglalkozások 

digitális óra
a 3. a osztályban 

robotika foglalkozás 

suli mozi 



28Adományozás

Átadásra kerültek a testvériskola számára a 

szeretetcsomagok.

.   



Nyilas Misi ösztöndíjjal jutalmazták
Az új versenyszezon kezdetén Bereczki Lea 5.A osztályos
tanuló november-december hónapban már négy show tánc
megmérettetésen van túl. Az első versenye Debrecenben
hazai pályán volt, majd Soroksár, Törökszentmiklós és
Derecske következett:
Ezeken a versenyeken 3 kiemelt arany minősítést
egy országos bajnoki II. helyezést és
1 különdíjat nyert.

Szeptemberben a Magyar Református Szeretetszolgálat által
meghirdetett Nyilas Misi Ösztöndíj Program keretén belül
pályázatot nyújtottak be, melyben a Kárpát-medencében
összesen 50 tanulót támogatnak. Lea pályázata sikeresnek
bizonyult, mellyel 1 éven keresztül támogatják a sporttal
kapcsolatos kiadásainak egy részét!
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Lapzárta: 2022. január 15. 

Felelős kiadó: Dr.László Vilmos Csongor  igazgató

A Diószegi Krónika elkészítésében részt vettek: Gyarmatiné Kiss Adrienn, Bényei

Tamásné, Elek Sándor, Gyarmati Dezső, Matkóné Cseh Brigitta, Szabóné Nagy

Andrea, Pappné Nagy Éva, Szabó Titanilla, Cosma Szilvia, Kincsesné Varga Éva,

Veress Péter, Nagy Judit, Pálfi Ágnes, Árva Judit, Balogné Pogácsás Anita,

Fábiánné Kiss Gabriella
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